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Co je hypoventilace?

Stav, kdy ventilace (výměna vzduchu mezi alveoly a 

atmosférou) není dostastečná k zajištění homeostázy 

krevních plynů 



Co je alveolární ventilace?

Fyziologické hodnoty: 

 f = 12-14/min

 VT = 7ml/kg IBW

(cca 500 ml) 

 VD = 1/3*VT (cca 150 ml)

 MV* = 5-8 L/min

 VA = 4-6 L/min

Alveolární ventilace VA: 

*MV (minutová ventilace) = VT x f



Mrtvý prostor

Fyziologický mrtvý 

prostor

= 

anatomický mrtvý 

prostor 

+ 

Alveolární mrtvý 

prostor



Následky hypoventilace

Hypoventilace =>  PaCO2 +  PaO2 (+  pH)

Hyperventilace

Hypoventilace

Norma (4,5-6,0 kPa ≈ 35-45 mmHg)



Příčiny alveolární hypoventilace

Nepoměr ventilace/perfuze

 fyziologický mrtvý prostor
„Celková“ 

hypoventilace

MV – f x VD



Mockhlesi, 2010

Mechanismus rozvoje hyperkapnie u OSA/OHS



Příčiny alveolární hypoventilace

1) „Celková“ hypoventilace

 Nervosvalová onemocnění, míšní léze

 Obezita

 Deprese dechového centra (léky, otravy)

 Deformity hrudníku

 Obstrukce HCD (Pickwickův sy.)

 Obstrukce DCD (exacerbace astma)

2) Zvýšení fyziologického mrtvého prostoru či V/Q

 CHOPN s těžkým emfyzémem

 Špatně sestavený ventilační okruh (rebreathing)



Co není hypoventilace?

Pokles PaO2 (SpO2) 

bez vzestupu PaCO2



Co není hypoventilace?

Nepoměr ventilace/perfuze Porucha difuze

Nízká FiO2
P-L zkrat (plicní x srdeční)



Jak se v tom vyznat? 



Co je to A-a gradient? 

A-a O2 Gradient = 

(FiO2) × (Atmosférický tlak – tlak H2O) - (PaCO2/0.8) – PaO2

• Norma = (věk/4) + 4 (mmHg)

• Na internetu jsou k dispozici kalkulátory, 

dosadí se jen PaO2 a PaCO2 z ABG

• Rozdíl mezi parciálním tlakem O2 v alveolu a tepně

• Patologicky zvýšený u plicních příčin hypoxie (V/Q, 

difuze, zkrat), normální či snížený u mimoplicních 

příčin (nízká FiO2, čistá hypoventilace)



Jaký je vztah mezi PAO2 a PACO2? 

PO2 ve vdechovaném 

vzduchu (po odečtení 

vlhkosti z dýchacích cest)

Alveolární PCO2
Alveolární PO2



https://www.mdcalc.com/a-a-o2-gradient

Kdy při čisté hypoventilaci klesá SpO2 pod 90%?



https://www.mdcalc.com/a-a-o2-gradient

Kdy při čisté hypoventilaci klesá SpO2 pod 90%?



AHI/ODI(T90) T90 T90

Trvalá hyposaturaceProlongované desaturace

 Hypoventilace

 Variabilní V/Q nerovnováha 
(elevace bránice - snížení FRC 

- dystelektázy - funkční P-L zkrat)

 Hypoventilace

 Fixní V/Q nerovnováha 
(CHOPN/emfyzém, embolie,...)

 Porucha difuze 
(IPP, plicní edém, COVID…)

 FiO2 (nadmořská výška)

 P-L zkrat

Krátké desaturace

 Apnoe/hypopnoe NIV (PS)

CPAP/EPAP

O2

Jak to vypadá v praxi s poklesy SpO2? 

Dle etiologie BRSK 

(při atelektáze) či jiné 

intervence



1) Nemám analyzátor krevních plynů ani kapnometr

 Anamnéza + status praesens -> riziková diagnoza

(obezita, CHOPN, NMD, hrudní deformita,…)

 Orientačně podle polygrafie (T90)

 Orientačně podle dechového objemu při titraci

(nelze, pokud jsou nadm. leaky!!!)

Jak se zorientovat v praxi? 





35-letý pacient s RS, BMI 34

AHI 32, ODI 35, průměrná saturace 88%, T90 89%



Hypoventilace?
Vauto PS 0 Emin 6 Imax 12 → AHI 2, T90 0%



Jak se zorientovat v praxi? 

1) Nemám analyzátor krevních plynů ani kapnometr

2) Mám analyzátor krevních plynů, ale ne kapnometr

 Stejně jako bod č.1 + arteriální KP

 Lepší hned po probuzení, ale lze kdykoliv 

během dne



Arteriální KP

 Zlatý standard při 

hodnocení PaO2

a PaCO2

 Invazivní

 Obtížný odběr

 Jednorázová 

informace

 Probudí pacienta

 Dostupnost



KP+ABR

Parametr Fyziologické rozmezí

pH

PaO2

PaCO2

HCO3

−

SaO2

7.35-7.45

80-100mmHg ≈ 10,6-13,3kPa
Substituce O2 pod 60mmHg/8,0kPa

35-45mmHg ≈ 4,5-6,0kPa

22-26 mmol/L

95-100%
Substituce O2 pod 90-92%

Hodnocení arteriální krve



Kapilární KP

 Srovnatelné s PaCO2

 Méně invazivní

 Snadný odběr

 Při arterializaci

srovnatelné s PaO2

 Probudí pacienta

 Jednorázová 

informace



Žilní KP

 Screening chronické 

hypoventilace 

(retence HCO3
-)

 Posouzení pH

 Nelze užít k odhadu 

PaCO2 či PaO2



AHI 28, ODI 25, průměrná saturace 94%, T90 3%

58-letý pacient s ALS



65-letá pacientka s chron. EAA, BMI 37

AHI 9, ODI 17, průměrná saturace 83%, T90 80%



Jak se zorientovat v praxi? 

1) Nemám analyzátor krevních plynů ani kapnometr

2) Mám analyzátor krevních plynů, ale ne kapnometr

3) Mám obojí

 Stejně jako bod č.1+2 + kapno u rizikových dg.

(zejména nervosvalová onemocnění)



AASM manual 2.6



 Zcela neinvazivní

 Neprobudí pacienta

 Kontinuální 

informace

 Rychlá odezva

 Nepřesné při:

- NIV

- Oxygenoterapii

- V/Q dysbalanci

- Vysokém VD/VT

- Dýchání ústy

PETCO2 kapnometrie



 Zcela neinvazivní

 Neruší spánek

 Kontinuální informace 

 Přesnost

 Lze užít při NIV či O2

 Lze užít při patologii 

plic

 Cena

 Nepřesné při:
- hypotermii 

- oběhové nestabilitě 

- tlaku na senzor

 Dlouhá reakční doba

Transkutánní kapnometrie

(1-2 min)



Vykazování transkutánní kapnometrie



Storre, Magnet et al. – Resp.med. 2010

34-letý pacient s centrální alveolární 
hypoventilací na NIV – noční trend PaCO2

- - - - TCM4-TINA

……. TOSCA500

SenTec

PaCO2



21-letá pacientka s myopatií na NIV

AHI 0, ODI 1, průměrná saturace 98%, T90 0%



Shrnutí

 Hypoventilace je vždy spojena s hyperkapnií a 

hyperkapnie vždy s hypoventilací (na rozdíl od SpO2)

 Dle A-a gradientu lze rozlišit „čistou“ hypoventilaci od 

plicních chorob

 Screening hypoventilace dle anamnezy/status pr. a 

T90,  případně VTE a HCO3 (možno i ze žíly)

 Potvrzení/vyloučení hypoventilace dle krevních plynů, 

případně transkutánní či ET kapnometrie



Děkuji za pozornost


